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I ÜLDSÄTTED 
 

Mõniste Koolis antakse huvialaharidust Huvikooli seaduse tähenduses. Huvialahariduse 

andmise aluseks on käesolev Mõniste Kooli huvialahariduse õppekava.  

 

Mõniste Kooli huvialahariduse õppekava lähtub Huviharidusstandardist, Huvikooli seadusest, 

Mõniste Kooli põhimäärusest, Mõniste Kooli arengukavast ja põhiväärtustest ning piirkonna 

vajadustest. 

 

Mõniste Kooli huvialahariduse õppekava sisaldab: 

1) õppe eesmärk ja õpiväljundid 

2) õppe kestus; 

3) õppeained ja nende valiku tingimused 

4) õppetöö korraldus ja õpetamise põhimõtted 

5) hindamine ja nõuded huvialahariduse õppekava läbimise kohta 

6) ainekavad 

 

 

II ÜLDOSA 
 

1. Õppe eesmärk ja õpiväljundid 
 

2.1. Mõniste Koolis antakse huvialaharidust muusika valdkonnas. 

 

2.2. Huvialahariduse andmise eesmärgiks on võimaldada õppureil muusika 

praktiseerimisoskuste ja teoreetiliste põhiteadmiste omandamist.  

 

2.3. Õpiväljundid õppekava läbinule. 

Käesoleva õppekava läbinud õppur: 

 on saanud uusi teadmisi ja oskusi muusika valdkonnas 

 on omandanud oskused musitseerimiseks nii individuaalselt kui koosmänguks. 

 

2.4. Õpiväljundid, millest lähtutakse õppeprotsessi kestel: 

 õppurite loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine 

 loovuse arendamine 

 sotsiaalsete oskuste arendamine  

 koostööoskuse arendamine 

 kohustetunde kasvatamine 

 vastutustunde kasvatamine 

 õpioskuste arendamine (sh eesmärkide seadmise oskuse arendamine, enesehindamine) 

 elukestva õppe väärtustamine 

 paikkondlike traditsioonide väärtustamine 

 eduelamuste, eneseteostuse võimaldamine 

 iseseisvalt õppima innustamine 
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2. Õppe kestus 
 

2.1. Õppetöö kestus (maht) on kolm akadeemilist tundi nädalas, millest 30 minutit on 

individuaalõpet, 60 minutit koosmängu ja 45 minutit laulmist ning muusikateooriat.  

2.2. Õppetöö kestab 35 õppenädalat aastas. Koolivaheajad on samadel aegadel kui 

üldhariduskoolis.  

 

2.3.  Õpe võib toimuda ka sesoonõppena, näiteks ühe- või mitmepäevaste laagritena, 

õppepäevadena, esinemistena väljaspool tavapärast õppetööaega. 

 

2.4. Õppeprotsessi kirjeldatakse tasemeti ja piiritletakse õppeaastatega, kuid õppe kestvus 

sõltub siiski eeskätt õpilase individuaalsest arengust. 

 

2.5. Õppetasemed: 

 I tase (1 – 2 aastat); 

 II tase (1 - 2 aastat); 

 III tase  (1 – 3 aastat); 

 

2.6. Tasemenõuded: 

 

I tase 

Esitatava kava pikkus on kuni 10 minutit. Kavas on omandatud, eriilmelised ja mitmekülgselt 

õpilase oskusi näitavad lood, mida esitatakse noodist või peast. Osa sooritusest võib olla 

ansambli koosseisus või koos õpetajaga. 

 

II tase 

Esitatava kava pikkus on kuni 15 minutit. Kavas on omandatud, eriilmelised ja mitmekülgselt 

õpilase oskusi näitavad lood. Kava esitatakse peast. Õppur näitab oma oskusi ka saatjana või 

kaashääle mängijana. Osa sooritusest võib olla ansambli koosseisus või koos õpetajaga. 

 

III tase 

Esitatava kava pikku on kuni 20 minutit. Kavas on eriilmelised ja mitmekülgselt õpilase 

oskusi ning erinevaid mängustiile näitavad lood. Kava peab sisaldama ka näiteid õppuri 

oskustest saatjana, kaashääle mängijana, seadjana ja improviseerijana. Kava esitatakse peast. 

Osa sooritusest võib olla ansambli koosseisus või koos õpetajaga. 

 

Lisatingimus: 

Lisaks sellele peab õppuril igal poolaastal olema vähemalt kaks avalikku esinemist (vähemalt 

2 lugu), nii soolomängijana kui ka ansambli koosseisus (v.a. I poolaastal). Õpetaja võib nõuda 

ka muid ettemänge ning sooritusi. 

 

2.7. Õppur võib alustada õpinguid II või III tasemelt, kui ta on varasemalt omandanud eelneva 

taseme tunnistuse. Õpingute alustamise taseme määrab õpetaja. 

 

2.8.  Õppijal on õigus soovi korral katkestada või lõpetada õpingud enne huvialahariduse 

õppekava täies mahus läbimist. Sel juhul väljastatakse talle tunnistus, mis näitab millise 

taseme õpilane saavutas ning kirjeldatakse tunnistusel, mis osas õppekava  omandas. 
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3. Õppeained ja nende valiku tingimused 

 

3.1. Teoreetiline ja praktiline õpe toimub lõimitult. 

 

3.2. Pilliõppes kasutatakse nii relatiivset kui absoluutset nooditundmise süsteemi, noodiõpetus 

toimub tähtnimetustega. 

 

3.3. Esmaseks õpetuse meetodiks on kuulmisele ja mälule toetuv meetod. Lisaks õpetaja 

enese ettemängule võib lisanduda õppimine arhiivi- ja teiste pillimeeste ja ka nende 

salvestuste järgi, samuti osalemine erinevates õpitubades ja laagrites. Nooditundmine on 

toetavaks õppetöö abivahendiks. 

 

3.4. Õppeained:  

 

3.4.1. eriala aine (erialapillist lähtuvalt)  

Eriala aine eesmärgiks on võimaldada õppuril valitud pillierialal põhioskuste omandamist 

iseseisvaks musitseerimiseks. 

 

3.4.2. koosmäng 

Koosmängu aine eesmärgiks on anda koosmusitseerimise kogemus, toetada erialaaines tehtud 

tööd ja luua alus iseseisvaks osalemiseks muusikaalases tegevuses. 

 

3.4.3. laul ja muusikateooria 

Laulu ja muusikateooria aines õpitakse muusika tajumist, ülesmärkimist, nooditundmist ja 

põhilisi teoreetilisi mõisteid. Antakse muusikateoreetilised baasteadmised ning algteadmised 

elementaarsest harmoniseerimisest. Aine osaks on praktiseerimisoskuste lihvimine oma 

erialapillil, tutvumine erinevate muusikastiilide ja žanritega. 

 

 

4. Õppetöö korraldus ja õpetamise põhimõtted 

 

 

4.1. Õppekorralduses ja õppesisu valikul arvestatakse vanuselisi ja individuaalseid iseärasusi. 

 

4.2. Õppetöö kavandamisel peetakse silmas igaühe võimekust, kus kooli ülesanne on suunata 

õpilast oma tegevust jälgima ja õppimist kavandama, analüüsima ning kujundama välja oma 

isikupära. 

 

4.3. Õpetaja on õpitegevuse kavandaja ja looja ning õppija innustaja. 

 

4.4. Tunnid planeeritakse koostöös õpilasega (lapsevanemaga) tunniplaanis. Seejuures 

lähtutakse põhikooli õpilaste tundide planeerimisel Mõniste Kooli põhikooli tunniplaanist.   

4.5. Õpetus toimub paralleelselt kuulamisele, matkimisele ja mälule toetuval meetodil ning 

noodikirja järgi. Esimene meetod on olnud läbi aegade pärimusmuusika traditsiooniline 

õppemeetod ja seda on edukalt kasutatud ka tänapäeval tuntud metoodikates (näiteks Suzuki-

meetod), noodikirja tundmine on aga eelduseks eelkõige klassikalise muusika mängimisel. 

Õpetaja-õpilane valivad, mil määral ja mis metoodikat tundides kasutatakse ning valmistuvad 

tasemeid läbima vastavalt valitud meetoditele. 
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4.6. Õpetamisel arvestatakse, et õppurile oleks mõistetav õpetatava sisu ja vorm, et õppur 

saaks aktiivselt osaleda kollektiivis nii koosmusitseerimisel kui ka pillimeeste, õpitubade, 

muusikalaagrite ja kontsertide külastamise kaudu, isetegemise (varieerimine ja 

improviseerimine musitseerimisel, pillide valmistamine), igapäevase suhtluse kaudu 

ümbritseva muusikakultuuriga. 

 

4.7. Õppemeetodid on järgmised: 

 regulaarne statsionaarne õppetegevus, milleks on tavapärane klassitund (nii 

individuaal- kui grupitund); 

 iseseisev töö - pilli harjutamine, koduste õppeülesannete täitmine; 

 teistes vormides toimuv intensiivõpe, näiteks laager, esinemine, kontsertidel 

osalemine, õppepäevadel osalemine vms. 

 

4.8.  Õppuril on vajadusel võimalik laenutada koolilt muusikainstrumenti. Pilli rendihinnad 

kinnitab pilli rendileandja. Soovituslik on siiski oma pilli olemasolu. 

 

4.9. Õppur võib vahetada valitud pillieriala õpetajaga kokkuleppel.  

 

4.10. Õppur võib omandada korraga mitut pillieriala. 

 

4.11.  Mõniste Kooli huvialaõppe õpetaja on: 

 tunnustatud praktik ja 

 omab muusika-alast kõrgharidust või muusika-alast keskeriharidust ning 

 on järgmiste isikuomadustega: 

o loominguline 

o tähelepanelik ja hooliv õppurite ning kolleegide suhtes  

o koostöötahteline 

o valmis kohalduma uute võtete, pillide ja stiilide osas vastavalt õpilaste 

soovidele 

 

 

5. Hindamine ja nõuded huvialahariduse õppekava läbimise kohta 
 

5.1. Hindamine on osa õppeprotsessist. 

 

5.2. Õppimise käigus analüüsib õppija ise pidevalt oma edasijõudmist. 

 

5.3. Hindamise eesmärgid on: 

 motiveerida õppurit sihikindlamalt õppima; 

 anda teavet õppimise käigust õppurile (lapsevanemale), õpetajale, kooli juhtkonnale; 

 määratleda õppuri individuaalsed õpitulemused. 

 

5.4. Hindamine on üldjuhul sõnaline. Õpetaja ja õppuri (lapsevanema) kokkuleppel võib 

kasutada hindelist hindamist.  

 

5.5. Igapäevases õppimisprotsessis toimub suuline tagasiside andmine. 
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5.6. Kaks korda õppeaastas (detsembris, mais) toimub kokkuvõttev hindamine. Õppurile 

antakse tunnistus. Õpetaja kirjeldab õpilase arengut ja edasijõudmist. Kui õppur (lapsevanem) 

tunnistust ei soovi, siis õpetaja tunnistust ei väljasta. 

 

5.7. Õppetaseme omandamisel kajastatakse taseme omandamine tunnistusel.  

 

5.8. Õppuri üleviimine õppetasemelt järgmisele toimub  õpilase soovi  või õpetaja ettepaneku 

järgselt toimuva soorituse tulemusena antava tunnistuse alusel. 

 

5.9. Õppekava nõuete täitmisel väljastatakse õppurile lõputunnistus huvialaõppe läbimise 

kohta.  

 

 

6 . Ainekavad 
 

6.1. Õpetatavad ained lähtuvad valitud erialapillist. 

 

6.2. Õpetatavad ained 

Käesoleva õppekava alusel õpetatakse järgmisi erialapille ja õppeaineid: 

 kandled: väikekannel, rahvakannel (lisa 1) 

 rahvapärased puhkpillid (lisa 2) 

 hiiu kannel (lisa 3) 

 viiul (lisa 4) 

 plokkflööt (lisa 5) 

 kitarr (lisa 6) 

 ukulele – ainult I tase (lisa 7)  

 akordion (lisa 8) 

 lõõtspillid (lisa 9) 

 trummid (lisa 10) 

 koosmäng (lisa 11) 

 laul ja praktiline muusikateooria (lisa 12)  

 

5.3. Ainekavad  on koostatud kohaliku omavalitsuse huvialakooli/muusikakooli üleriigilise 

pärimusmuusika näidisõppekava põhjal ning kohandatud vastavalt kohalikele vajadustele. 

Lisaks on kasutatud üleriigiliste tavaõppe ainekavade eeskuju. 

 

 
 


